Pressmeddelande den 11 december 2017

Börsbolaget CloudRepublic satsar på talanger

Axel Antas-Bergkvist första stjärnan
i nya Stjärna ombord-programmet
Nu startar börsbolaget CloudRepublic ett program för att värva unga stjärnor. Stjärna ombordprogrammet ska lyfta unga talanger med entreprenörsanda som både ska kunna växa och
utvecklas själva och tillsammans med företaget. Först ut är det unga digitala stjärnskottet Axel
Antas-Bergkvist, 24 år, som redan hunnit med flera tunga uppdrag.
– Det känns spännande att få chansen att få göra en digitala resa i ett större sammanhang
tillsammans med CloudRepublic, säger Axel Antas-Bergkvist.
CloudRepublic mäter digitaliseringsgraden hos företag och
organisationer. Det görs genom en så kallad Big Data-plattform som
samlar in stora mängder data från internet och andra externa källor.
Den insamlade informationen sammanfattas i ett digitaliseringsindex
som är ett mått på ett företags digitala konkurrenskraft. I våras
noterades CloudRepublic på NGM och företaget har ambitiösa
tillväxtplaner. För att attrahera nya talanger startar företaget nu ett
program där unga ambitiösa personer ska få chansen att växa
samtidigt som de ska bidra till bolagets utveckling.
– Vi letar efter unga talanger och entreprenörer och vi tror att det
här programmet kan hjälpa oss att hitta och attrahera dem. Tanken
är att vi ska utvecklas tillsammans samtidigt som personen i fråga får
tillgång till CloudRepublics unika Big data-plattform, marknadsföring
och tjänster, säger vd Alexander Kehrer.
Axel Antas-Bergkvist blir CloudRepublics första stjärnrekrytering. Han är 24 år och har redan hunnit
med att jobba på Netigate, en av landets mest framgångsrika tech-start ups och har även startat det
egna bolaget Northside. Norhside guidar företag i det digitala landskapet och har nu köpts av
CloudRepublic.
– Axel är bara 24 år och har redan visat att han kan trolla med den digitala världen. Han är nyfiken,
nytänkande och ödmjuk och vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med honom, säger
Alexander Kehrer, vd på CloudRepublic.
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Om CloudRepublic
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys.
CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett
matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationstjänster genomlyser och
optimerar ett bolags processer och affärsmodell.
CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se
www.cloudrepublic.com

